
PR\636196CS.doc PE 380.704v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro ústavní záležitosti

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2005/2238(REG)

18. 12. 2006

NÁVRH ZPRÁVY
o případných změnách jednacího řádu Evropského parlamentu, jejichž cílem je 
přizpůsobit vnitřní postupy požadavkům zjednodušení právních předpisů 
Společenství
(2005/2238(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajka: Marie-Line Reynaud



PE 380.704v01-00 2/11 PR\636196CS.doc

CS

PR_REG

OBSAH

Strana

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .................................................3

VYSVĚTLUJÍCI PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................9



PR\636196CS.doc 3/11 PE 380.704v01-00

CS

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o případných změnách jednacího řádu Evropského parlamentu, jejichž cílem je 
přizpůsobit vnitřní postupy požadavkům zjednodušení právních předpisů Společenství 
(2005/2238(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh změny jednacího řádu B6-0582/2005,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: „Provádění 
lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí“ 
KOM(2005)0535“, 

– s ohledem na závěry Evropské rady konané ve dnech 15. a 16. června 2006, zejména na 
bod 41,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního 
prostředí1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o výsledku prověření legislativních 
návrhů v legislativním procesu2, 

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: Lepší právní 
předpisy v Evropské unii – strategický přezkum (KOM(2006)0689), 

– s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že Parlament se ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 16. května 
2006 o strategii pro zjednodušení právního prostředí (bod 21) zavázal, „ že se bude 
zabývat otázkou zlepšování svých postupů a způsobů tvorby právních předpisů, aby se 
urychlily okruhy, jichž se ,zjednodušení‘ týká, a zároveň aby byly dodrženy postupy, 
které stanoví primární právo, v tomto případě Smlouva o ES“,

B. vzhledem k tomu, že metody kodifikace a přepracování patří mezi nejvýznamnější 
nástroje zjednodušení právních předpisů Společenství, které je součástí nové lisabonské 
strategie ve prospěch růstu a zaměstnanosti v Evropě,

C. vzhledem k tomu, že nařízení obsahuje ustanovení týkající se kodifikace, které by mělo 
být revidováno, ale neobsahuje žádné ustanovení o přepracování,

  
1 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2006)0205
2 Texty přijaté tohoto dne, P6 _TA(2006)0206
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D. vzhledem k tomu, že si Parlament přeje přezkumem a vyjasněním svých postupů vážně 
přispět k úsilí o zjednodušení právního prostředí a podpořit Komisi, aby předkládala 
více návrhů v tomto smyslu,

E. vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby Rada podnikla podobné kroky,

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Článek 80

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh 
Komise na úřední kodifikaci práva 
Společenství, postoupí jej výboru 
příslušnému pro právní záležitosti. Pokud 
se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní 
změny dosavadního práva Společenství, 
postupuje se podle článku 43.

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh 
Komise na kodifikaci práva Společenství, 
postoupí jej výboru příslušnému pro právní 
záležitosti. Ten jej posoudí s cílem ověřit, 
že se návrh omezuje na prostou kodifikaci 
bez zásadní změny. Toto posuzování 
probíhá na základě stanoviska 
konzultativní skupiny složené z oddělení 
právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise, v souladu s bodem 4
interinstitucionální dohody ze dne 20. 
prosince 1994 týkajícím se urychlené 
pracovní metody pro úřední kodifikaci 
právních textů3.

2. Předseda příslušného výboru nebo 
zpravodaj jmenovaný tímto výborem se 
mohou účastnit posuzování a revize 
návrhu na kodifikaci. Příslušný výbor 
může v případě potřeby zaujmout 
stanovisko předem.

2. Výbor příslušný pro právní záležitosti 
může požádat příslušný výbor, aby 
přistoupil k posuzování s cílem sdělit 
stanovisko o vhodnosti kodifikace.

3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 
nelze použít zjednodušený postup 
v případě návrhu na úřední kodifikaci, 
pokud se proti tomuto postupu vysloví 

3. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
neobsahuje žádnou zásadní změnu 
právních předpisů Společenství, postoupí 

  
3 Úř. věst. C 102, 4.4. 1996, s. 2.
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většina členů výboru příslušného pro 
právní záležitosti nebo příslušného 
výboru.

jej Parlamentu ke schválení jediným 
hlasováním. Pozměňovací návrhy ke 
znění návrhu jsou nepřípustné.
4. Pokud se výbor příslušný pro právní 
záležitosti bude domnívat, že navrhovaná 
kodifikace odpovídá podmínce uvedené 
v odstavci 3, ale v návaznosti na 
stanovisko příslušného výboru dospěje 
k závěru, že není vhodná zejména 
z důvodu nových změn příslušných 
právních aktů, k nimž mezitím došlo, 
požádá předsedu, aby vyzval Komisi, aby 
se ve lhůtě, kterou předseda stanoví, 
vyslovila k možnosti změnit svůj návrh. 
Pokud Komise sdělí, že nemá v úmyslu 
svůj návrh změnit, nebo pokud se 
nevysloví ve stanovené lhůtě, výbor 
příslušný pro právní záležitosti může 
navrhnout zamítnutí návrhu.
5. Pokud  výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
obsahuje zásadní změnu právních 
předpisů Společenství, navrhne zamítnutí 
návrhu.

Odůvodnění

Navrhovanou revizí článku jednacího řádu o kodifikaci zdokonaluje Parlament své postupy a 
uvádí je do souladu se závazky, které přijal vůči Komisi a Radě v této oblasti, vybízí Komisi, 
aby předložila více návrhů kodifikace a přispívá tak k úsilí o zjednodušení práva Společenství.

Současné znění článku totiž vykazuje řadu slabých míst.

Jeho první odstavec odkazuje na zjednodušený postup článku 43 jako celku. Druhý odstavec 
článku 43 však předpokládá jako „náhradní řešení“, že předseda osloveného výboru nebo 
zpravodaj „sepíše řadu pozměňovacích návrhů, které budou odrazem diskuse výboru“. 
Článek 43 kromě toho na konci dvou prvních odstavců odkazuje na čl. 131 odst. 1 druhý 
pododstavec, který stanoví v rámci „postupu v plénu bez pozměňovacích návrhů a bez 
rozpravy“ možnost povolit předložení pozměňovacích návrhů v plénu.

Tato možnost je však v rozporu se samotným smyslem kodifikace a není slučitelná 
s interinstitucionální dohodou týkající se této oblasti4, zejména s jejími body 6 a 8, z nichž lze 
vyvodit, že Parlament a Rada měly vůli se zavázat, že nebudou vnášet podstatné změny 
do návrhu kodifikace. 

  
4 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 1994, zrychlená pracovní metoda pro oficiální kodifikaci 
právních textů, bod 4, Úř. věst. C 102, 4.4. 1996, s.2.
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Parlament si může vzhledem ke svým pravomocem v interním uspořádání sám určit omezení a 
zavázat se, že nebude předkládat pozměňovací návrhy v případě návrhu kodifikace, který 
nebude zahrnovat podstatné změny, aniž by se přitom vzdal výkonu „pravomocí, které jsou mu 
svěřeny touto smlouvou“5 v rámci „obvyklého“ legislativního postupu6. 

Odstavec 3 revidované verze nadále objasňuje tuto zásadu způsobem, který vylučuje jakékoli 
nedorozumění.

A konečně v případě, že výbor příslušný pro právní záležitosti dojde k závěru, že návrh 
kodifikace Komise přináší podstatné změny v právních předpisech Společenství, 
nejlogičtějším řešením v rámci strategie zjednodušení je prosté odmítnutí textu.

Pokud totiž Komise ve svém návrhu nerespektovala pravidla kodifikace, je vhodné jí návrh 
vrátit a požádat ji, aby „revidovala kopii“ (to znamená buď navrhla správný text kodifikace, 
nebo místo něj navrhla přepracovaný text, pokud jsou nezbytné podstatné změny).

Pozměňovací návrh 2
Článek 80a (nový)

Článek 80a
Přepracování

1. Jestliže je Parlamentu předložen návrh 
Komise na přijetí právního aktu, který 
v jediném textu zahrnuje zásadní změny, jež 
Komise navrhuje provést v jednom nebo 
více předchozích aktech, a zároveň 
ustanovení aktu nebo aktů, která zůstávají 
beze změny (návrh na přepracování), je 
tento návrh vrácen výboru příslušnému pro 
právní záležitosti. Ten jej posoudí s cílem 
ověřit, že návrh neobsahuje žádnou zásadní 
změnu kromě změn, které jsou v něm jako 
podstatné označeny. Toto posouzení se 
provádí na základě stanoviska konzultativní 
skupiny složené z oddělení právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
v souladu s bodem 9 interinstitucionální 
dohody ze dne 28. listopadu 2001 pro 
strukturovanější přístup k technice 
přepracování právních aktů7.

2. Pokud výbor příslušný pro právní 

  
5 Články 189 a 192 Smlouvy o ES
6 Článek 251 Smlouvy o ES
7 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s.1
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záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
neobsahuje žádné zásadní změny kromě 
změn, které jsou v něm jako podstatné 
označeny, bude o tom informovat předsedu, 
a ten v souladu s článkem 40 návrh vrátí 
výboru příslušnému k posouzení podle 
obvyklého postupu.
V tomto případě kromě podmínek 

stanovených v čl. 150 a 151 budou 
pozměňovací návrhy k návrhu přijatelné, 
pouze pokud se týkají částí návrhu, které 
obsahují zásadní změny s tím, že 
pozměňovací návrhy k ustanovením, která 
zůstala beze změny, jsou nepřípustné.
3. Takové pozměňovací návrhy však mohou 
být přípustné v jednotlivých případech 
z rozhodnutí předsedy příslušného výboru, 
nebo případně předsedy plenárního 
zasedání, pokud dospěje k závěru, že to 
vyžadují naléhavé důvody vnitřní 
koherence textu nebo spojitosti 
mezi pozměňovacími návrhy Parlamentu 
k zásadním změnám obsaženým v návrhu a 
ustanoveními, která zůstala beze změny.
4. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
obsahuje další zásadní změny kromě těch, 
které v něm byly jako takové označeny, 
navrhne zamítnutí návrhu.

Odůvodnění

Toto nové ustanovení je uspořádáno podle vzoru článku 80 o kodifikaci. Posouzení návrhu 
o přepracování je rozděleno mezi výbor příslušný pro právní záležitosti a příslušný výbor 
s tím, že sleduje dělicí čáru textu mezi „kodifikací“ a „změnou“. Toto rozdělení je 
formalizováno v návrhu Komise, kde jsou změněné části označeny šedě a nezměněné části 
ponechány bíle.
Výbor příslušný pro právní záležitosti posuzuje text jako první  s cílem ověřit, zda Komise 

z formálního hlediska předložila tyto dvě součásti dostatečně jasným způsobem a v souladu 
s kritérii, která stanoví interinstitucionální dohoda8, a zda v případě  ustanovení, která 
Komise označila jako nezměněná, skutečně nejde o zásadní změnu. 

Příslušný výbor se poté zapojuje s cílem podrobně posoudit části textu, které byly předmětem 
změn, to znamená jak zcela nová ustanovení, tak změněná existující ustanovení a vypuštěná 
ustanovení.

  
8 Body č. 6. a 7. dohody o přepracování
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Předpokládá se, že oba výbory budou působit postupně, aby bylo vyloučeno jakékoli riziko 
záměny nebo překrývání mezi těmito dvěma funkcemi. 
Tímto postupem lze případná zlepšení v předloženém návrhu provedená během první fáze vzít 
také v úvahu ve fázi druhé.

Zkušenost však ukázala, že odlišení kodifikační a novační části  může občas znamenat 
problém z hlediska praktické činnosti výborů a vést k diskusím o přípustnosti či nepřípustnosti 
určitého pozměňovacího návrhu. Proto je třeba v některých případech posoudit ustanovení, 
která zůstala nezměněna. Ve svém nedávném usnesení o zjednodušení práva Společenství9

vyjadřuje Parlament tuto myšlenku takto:

„Parlament (…) chápe, že pokud existuje vůle zajistit efektivní přepracování předpisů, budou 
se muset Evropský parlament a Rada v zásadě zdržet provádění změn v kodifikovaných 
částech; (…) uznává však, že by měl existovat zvláštní postup, který by umožnil provádět 
změny v kodifikované části, pokud by bylo nutné tak učinit z důvodů zachování konzistentnosti 
či souvislosti s pozměněnou částí;“10

„Zvláštní postup“ stanovený v odstavci 3 znamená, že předsedovi výboru, nebo případně 
předsedovi plenárního zasedání bude povoleno připustit pozměňovací návrhy v jednotlivých 
případech, což odpovídá jejich obvyklé úloze „soudce o přípustnosti pozměňovacích návrhů“.  

A konečně, stejně jako v článku 80, v případě, že výbor příslušný pro právní záležitosti dojde 
k závěru, že Komise ve svém návrhu nedodržela pravidla přepracování, je doporučovaným 
řešením prosté odmítnutí textu. 

  
9 Ze dne  16.5.2006 o „strategii pro zjednodušení právního prostředí“ založené na zprávě A6-80/2006 Výboru 
pro právní záležitosti (Garganiho zpráva)
10 Odstavec 16



PR\636196CS.doc 9/11 PE 380.704v01-00

CS

VYSVĚTLUJÍCI PROHLÁŠENÍ

V návaznosti na návrh na změnu článku 80 nařízení týkajícího se kodifikace, který předložil 
pan Corbett11, bylo našemu výboru povoleno vypracovat zprávu o případných změnách 
nařízení, jejichž cílem je přizpůsobit vnitřní postupy Parlamentu požadavkům zjednodušení 
právních předpisů Společenství12.

Tento postup je součástí odpovědi Parlamentu na poslední iniciativu Komise v oblasti 
zjednodušení13

.

Parlament se zavázal „zvážit zlepšení svých postupů a svých vnitřních legislativních technik 
s cílem urychlit záležitosti „zjednodušení“ a zároveň respektovat postupy, které předpokládá 
primární právo, v tomto případě Smlouva o ES“.14

Je nutné revidovat ustanovení jednacího řádu o kodifikaci, článek 80, a nastolit konkrétní 
postup, který bude odlišný od existujících zjednodušených nebo urychlených postupů, a to 
s cílem vyhovět vlastním požadavkům kodifikace a zároveň převzít do jednacího řádu 
závazky, které Parlament přijal prostřednictvím interinstitucionálních dohod.

Kromě toho je vhodné zahrnout do jednacího řádu metodu přepracování tím, že bude rovněž 
stanoven konkrétní postup založený na postupu „kodifikace“.

Je zvláštní, že od formalizace v podobě dohody mezi Komisí, Parlamentem a Radou v roce 
200115 nedošlo k zahrnutí možností přepracování právních předpisů do jednacího řádu.
Nepochybně to nebylo považováno za nezbytné nebo ani za užitečné. Proto způsoby 
provádění přepracování, které byly v dohodě stanoveny, se neobjevují v jednacím řádu, ačkoli 
z materiálního hlediska představují jeden z „dalších postupů“ ve smyslu jeho kapitoly 11.

Začlenění zvláštního ustanovení týkajícího se přepracování proto odstraňuje tento nedostatek 
a usiluje stejně jako revize článku 80 o kodifikaci, o vyjasnění postupů Parlamentu a 
v neposlední řadě o doporučení Komisi, aby vypracovala více návrhů přepracování a přispěla 
tak k úsilí o zjednodušení práva Společenství.

Musíme na úrovni jednacího řádu dát odpověď na otázku, která se někdy objevuje při 
posuzování návrhů na přepracování právních předpisů, to znamená, do jaké míry lze 
kodifikační část takového návrhu měnit pozměňovacími návrhy.
Zpravodajka nejprve navrhla v podobě pracovního dokumentu pět možností, jejichž cílem je 

  
11 B6-0582/2005 ze dne 26.10. 2005
12 Zápis z plenárního zasedání ze dne 15.12. 2005
13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů ze dne 25.10.2005 „Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního 
prostředí“ KOM(2005) 535 v konečném znění
14 Usnesení Evropského parlamentu o strategii pro zjednodušení právního prostředí ze dne 16.5.2006, A6-
80//2006, bod 21
15 Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o strukturnějším přístupu k metodě přepracování 
právních aktů, Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1



PE 380.704v01-00 10/11 PR\636196CS.doc

CS

tento problém vyřešit. Řešení uvedené v odstavci 4 nového článku se zpravodajce jeví jako 
nejlépe odpovídající jak nutnosti určité flexibility ve výjimečných situacích, tak úsilí 
nekomplikovat příliš postupy a zároveň respektovat obvyklé pravomoci předsedy výboru a 
předsedy plenárního zasedání.
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